ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 2011
Colegiado de Turismo – COLTURISMO/AMAVI
ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE TURISMO DA
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ –
COLTURISMO/AMAVI
Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e onze, às nove horas e trinta
minutos, nas dependências do Auditório da AMAVI, em Rio do Sul, aconteceu a
primeira Assembleia Ordinária do ano de dois mil e onze, do Colegiado de Turismo
da AMAVI. A ordem do dia contemplou: a leitura e aprovação da ata da Assembleia
de Encerramento das atividades realizadas pelos Colegiados de Turismo e de
Cultura da AMAVI em dois mil e dez, do dia dois de dezembro do mesmo ano, em
Braço do Trombudo; a apresentação do Plano de Trabalho da Assessoria de Cultura
e Turismo da AMAVI para dois mil e onze; o Calendário de Assembleias Ordinárias
do Colegiado de Turismo da AMAVI para este ano; o Calendário Regional de
Eventos dois mil e onze e assuntos gerais. A Secretária Geral do Colegiado deu as
boas vindas e em seguida, fez a leitura da ata da Assembleia realizada dia dois de
dezembro de dois mil e dez, em Braço do Trombudo. Por indicação dos participantes
acrescentou-se ao final da ata “Secretária Geral do COLTURISMO/AMAVI também”.
A ata foi aprovada e assinada pelos presentes. Em seguida, Joanna fez a
apresentação do Plano de Trabalho da Assessoria de Cultura e Turismo da AMAVI
para este exercício, que contempla as seguintes ações: assessoria técnica aos
municípios; apoio e participação no Plano Estratégico de Turismo do Vale Europeu;
apoio aos Colegiados de Cultura e de Turismo da AMAVI; o projeto de Roteirização
Turística (PROROTUR); realização de Visita Técnica de Cultura e Turismo; o apoio e
incentivo na realização de capacitações em turismo, para que os agentes municipais
de turismo estejam preparados para desenvolver o turismo em suas cidades; a
realização do II Encontro Cultural do Alto Vale do Itajaí; do Seminário Regional de
Turismo; o Inventário e o Guia de Gestão e Oferta Cultural do Alto Vale do Itajaí; o
apoio ao Circuito Regional de Teatro; a utilização por parte dos municípios do
Boletim Eletrônico de Cultura e Turismo, disponível no site da AMAVI com o objetivo
de socializar informações de interesse dos municípios e a ampliação do quadro
funiconal do setor, com a contratação de um Assessor de Cultura e um Estagiário.
Em seguida, Joanna apresentou o Calendário de Assembleias Ordinárias do
COLTURISMO/AMAVI, solicitando os agentes municipais de turismo que participem
com maior frequência nos encontros do Colegiado e explicou aos presentes como

deverá funcionar a organização das reuniões, conforme descrito no Regimento
Interno. Dando continuidade à ordem do dia, Hans Manfred Schönberger, analista de
sistemas da AMAVI apresentou aos participantes do Colegiado de Turismo, como
deverá funcionar o cadastro dos eventos de dois mil e onza, no sistema online do
Calendário Regional de Eventos, cujo prazo de preenchimento encerra-se dia onze
de março do corrente ano. Artur Alexandre Korb, agente de turismo de Ituporanga,
sugeriu a confecção e impressão de um mapa com os principais eventos dos
municípios, para distribuir em eventos turísticos. Nos assuntos gerais, Joanna
Pellizzetti comunicou o apoio da AMAVI na quarta edição do Guia Vale Europeu de
Braços Abertos, projeto que está buscando apoio do Fundo Estadual de Turismo; o
projeto de implementação do turismo de aventura no Vale Europeu, com o
envolvimento das áreas de vôo livre existentes na região, cujo prazo para envio das
informações à Assessoria de Turismo da AMAVI, encerra-se dia dezoito de fevereiro;
e o agendamento de Assembleia Extraordinária do Colegiado de Turismo, para a
formatação do Termo de Cooperação Técnica que deverá ser apresentado aos
prefeitos, em Assembleia da AMAVI, visando o desenvolvimento de ações conjuntas
de fomento ao turismo integrado no Alto Vale do Itajaí, bem como para o
fortalecimento da região turística do Vale Europeu. O grupo propôs a formatação do
Circuito Gastronômico do Vale Europeu, envolvendo os municípios da AMAVI. Os
municípios deverão, num primeiro momento, realizar seus Festivais Gastronômicos
identificando a gastronomia a ser promovida. Após o intervalo de almoço, os
participantes receberam a visita dos senhores Osmar Boss e Ademir José Moraes,
presidente e apoiador, respectivamente, da Instância de Governança Regional de
Turismo do Vale Europeu, que apresentaram os trabalhos que vem sendo
desenvolvidos pela Instância de Governança; as ações pretendidas para este ano;
os projetos enviados ao Fundo Estadual de Turismo para a captação de recursos
financeiros, sendo: cinquenta mil reais para a Gestão da Instância de Governança,
cem mil reais para a instalação do Observatório Regional de Turismo e cento e
cinquenta mil reais para a Capacitação de Recursos Humanos para o Turismo. Os
participantes receberam informações referentes a primeira reunião do ano com as
Instâncias de Governança Regional (IGRs) de Santa Catarina. Na pauta, o
estabelecimento de um prazo para que as Instâncias se organizem com estatuto e
regimento interno, a continuidade do Plano Catarina por parte do Estado, o
esclarecimento em relação ao papel das Instâncias de Governança Regional de
Turismo na avaliação dos projetos cadastrados no Sistema Estadual de Incentivo à
Cultura, ao Turismo e ao Esporte (Seitec), e sugestões apresentadas pelo setor.

Ademir José Moraes prestou esclarecimentos sobre o encaminhamento das Cartas
de Recomendação por parte da Instância de Governança Regional de Turismo do
Vale Europeu, aos projetos cadastrados no SEITEC, para aquisição de recursos
financeiros da cota estadual, junto ao FUNTURISMO. Segundo Ademir, neste
momento, os municípios com projetos cadastrados, deverão enviar à Instância de
Governança o nome do projeto, número do PTEC e valor solicitado, para receber a
Carta de Recomendação, assinada pelo presidente. Ademir informou à todos a
realização do Salão Catarinense de Turismo, dias vinte e sete e vinte e oito de julho,
em Florianópolis. Seguindo a programação do Colegiado de Turismo, Joanna
Pellizzetti apresentou o Regimento Interno do COLTURISMO/AMAVI, com os
objetivos do mesmo, as competências da diretoria e de cada membro, as comissões
e reuniões do Colegiado. Joanna falou sobre o agendamento de reunão com a
Comissão organizadora do Seminário Regional de Turismo; o envio de convite à
Mara Turismo, para que participe da próxima reunião do Colegiado de Turismo para
apresentar a proposta a ser encaminhada à Diretoria da AMAVI para aprovação da
Visita Técnica de Cultura e Turismo; a realização do Levantamento Fotográfico da
SANTUR, que está sob aguardo de liberação do profissional por parte do presidente
do órgão; e o convite a ser feito pelo Colegiado de Turismo ao SENAC de Rio do
Sul, para apresentar na próxima reunião os cursos a serem oferecidos no turismo,
em dois mil e onze. Sem nada mais a tratar, encerra-se a presente ata que vai
assinada por mim Joanna Pellizzetti, Secretária Geral do COLTURISMO/AMAVI e
por todos os presentes, conforme consta em lista de presenças anexada.

